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  الدزس الخامض

 

همَّ صّلِ وشلم وبازك، على عبدك وزشىلك محمٍد، وعلى آله 
َّ
بصم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب العاإلاين، الل

. وصحابخه أجمعين، وعلى مً جبعهم بإحصاٍن إلى يىم الديً

 

  ين في هخبهم؛ ألهه صاس مً اإلاػخاد غىذهم أن ؤلاغشاب لت ؤلاغشاب في الىخب اإلاخلذمت ال ًزهشها الىحٍى ظٍش

حشس وأن 
ُب
زهش وأن ج

ُب
لخه ومصعلحاجه وأسواهه وما ًخػلم به، ًأخزها العالب مً الشيخ، وآلان البذ أن ج وظٍش

بين ليي ٌػشفها العالب
ُب
. ج

شي سحمه هللا حػالى في رلً الباب الزي كشأهاها وأوله :  والحٍش

  ؤلاعَساَبا 
َ

ِسْد أن حعِسف
ُ
 ج

ْ
وإن

  

  َىابا طِقَك الصَّ
ُ
قخفي في ه

َ
لخ

   

، والخميز بين اإلاػشباث واإلابيياث أمش مهم حًذا، بل هى الضشوسة الثاهيت في الىحى لم ًميز بين اإلاػشباث واإلابيياث

. لضبغ ؤلاغشاب وألاحيام ؤلاغشابيت

  له ضسوزجان الىحىألن:  

  اهلعامها ئلى اظم وفػل وحشف: فمػشفت أهىاع اليلمت، أي :ولىألاالضسوزة. 

 مػشفت اهلعام اليلمت ئلى مػشب ومبني :الضسوزة الثاهيت.  

  شي سحمه هللا حػالى أشاس ئلى أهثر أحيام اإلاػشب واإلابني ولىنها جفشكذ في ملحخه، فزهش مً كبل وئن وان الحٍش

ه اإلابييين اإلااض ي وألامش، وفي آخش اإلالحت ظيػلذ باًبا  أن اإلاضاسع هى الفػل الىحيذ اإلاػشب مً بين أخٍى

. للمبيياث، وهىزا

لىً ًيبغي أن هجمؼ الىالم غلى اإلاػشب واإلابني هىا غىذ الىالم غً ألاحيام ؤلاغشابيت ليي وعخعيؼ أن وعخفيذ 

لت ؤلاغشاب . مً رلً في بيان ظٍش

  ٌ اإلاػشب واإلابني ظاهشجان واضحخان في اللغت مىز أن هظش الػلماء في اللغت ليي ٌعخيبعىا منها : فىبذأ وهلى

 .اللىاغذ التي جضبعها

 : ، أيفىحذوا أن بػض اليلماث مخغيرة
ً

محمذ بالضمت، محمًذا : ًخغير آخشها بخغير ئغشااها، فخلٌى مثال

. بالفخحت، محمذِب بالىعشة، بحعب ؤلاغشاب

 ٌ ، وجلى ، والللمُب والللم َبوالللمِب ، وحلىًظا، وحلىطٍب ، وحلىطٌب ، وحالًعا، وحالغٍب ، وحالغٌب ، وباًبا، وبابٍب : وبابٌب

. محمذٌب ًزهب، ومحمذ لً ًزهب، ومحمذ لم ًزهب، فاإلاضاسع أًًضا جخغير حشهت آخشه

: آخشها زابذ ال ًخغير مهما حغير ئغشااها، مثل: ، أي أنغير مخغيرة: وفي اإلالابل وحذوا ولماث في اللغت زابخت، ٌػني

، دائًما مالصم للضم، مثل ًُب هزا، اظم ؤلاشاسة دائًما مالصم للعيىن، هإالء اظم ئشاسة مالصم للىعش : الضمير هح

، وهزلً في   به حىمه الىصب جلٌى أهشمذ هإالءِب
ً

 فحىمه الشفؼ، حاء هإالء، أو وان مفػىال
ً

ظىاء وان فاغال

. اللش ظلمذ غلى هإالءِب 
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وجلٌى حاء الزًً أحبهم، وظلمذ غلى حشف حشف الزًً، ألن الزًً أًًضا مً اليلماث التي جلضم حالت واحذة 

. ال جخغير مهما حغير ئغشااها

  الكلماث هىعانئرن فاجطح مً رلً أن: 

 ،جمػىنها غلى اإلاػشباثولماث مخغيرة أي ًخغير آخشها بخغير ئغشااها، فهزه ظمىها اإلاػشب .  ٍو

  ،وولماث آخشها ال ًخغير بخغير ئغشااها، بل ًلضم حالت واحذة، هزه الحالت ال غالكت باإلغشاب

.  وحمػه اإلابيياثفعمىها اإلابني،

   إلااذا شمي اإلابني مىبيا؟

شبهىه باللذاس اإلابني، اللذاس اإلابني اليىم جشاه غلى حالخه، وغًذا غلى الحالت هفعها، وأمغ غلى الحالت : كالىا

. هفعها، ال ًخغير، فجػلىه واإلابيياث التي ال جخغير

  واإلاعسب، إلااذا شمي معسًبا؟

ا اإلاػشب مأخىر مً الفػل أغشب ٌػشب ئغشاًبا، فهى مػشِبب، ب، جلٌى أغشبذ غمَّ  فالزي وكؼ غليه ؤلاغشاب مػشَب

. «والثيب حعسب عما في هفصها»: بييخه وأفصحذ غىه ووضحخه، وفي الحذًث: في هفس ي، بمػنى

ا في هفس ي، وبييخه ووضحخه، فالزي في هفس ي حييئز  .  بػذ أن أغشبه، ًيىن مػشًبامارا ًيىن؟فارا أغشبذ غمَّ

الزي في هفعه ئرا أغشبخه أي وضحخه وبييخه، ًيىن مػشًبا، ما مػنى مػشًبا؟ أي واضحا مبيًىا، فمػنى مػشب 

. ٌػني اليلمت الىاضحت، البيىت، اإلافصحت

  ما الىاضح فيها البين؟ عما جفصح؟

 ألهً مىز أن حعمؼ محمذٌب جفصح غً ئغشااها، اليلمت اإلاػشبت التي جخغير بخغير ؤلاغشاب جفصح وجبين ئغشااها،

حػشف أن حىمها ؤلاغشابي الشفؼ، محمًذا حػشف أن حىمها ؤلاغشابي الىصب، محمذٍب حػشف أن حىمها ؤلاغشابي 

. اللش

وفي اإلاضاسع لى كلذ ًزهبُب حػشف أن حىمه ؤلاغشابي الشفؼ، ولً ًزهبَب حػشف أن حىمه ؤلاغشابي الىصب، 

. ومحمذ لم ًزهبْب حػشف مً العيىن أن حىمه ؤلاغشابي اللضم

 ،ها، جأخز ئغشااها مً لفظها بين ئغشااَب محمذٌب حػشف أهه :  فلهزا ئرا كاٌ الػشبيفاليلمت اإلاػشبت لفظها ًفصح ٍو

أهشم محمذٌب خالًذا، الفػل الزي غىذها هى ؤلاهشام، : مشفىع، محمًذا مىصىب، محمذٍب مجشوس، فلى كاٌ كائل

، الفاغل هى اإلاىشِبم، واإلافػٌى هى  أهشم، ؤلاهشام مً الزي فػله، الفاغل، ومً الزي وكؼ غليه، اإلافػٌى

م . اإلاىشَب

 ٌأهشم محمذٌب فىضؼ ضمت، والضمت هما غشفىا غالمت : غشفىا أن اإلاىشم الفاغل هى محمذ، ألن هزا الػشب كا

سفؼ أم هصب أم حش، غالمت سفؼ، ما مػنى غالمت أي دليل ًذٌ غلى الحىم ؤلاغشابي، أغلم بأن الحىم ؤلاغشابي 

ذ أن ٌػلمً أن حىمها ؤلاغشابي الشفؼ، فاغل، ليعذ  لهزه اليلمت الشفؼ، فالػشبي غىذما ًلٌى محمذٌب ًٍش

 به، فاغل، ألهه وضؼ غليه ضمت، والضمت للفاغل اإلاشفىع
ً

. مفػىال

 ٌم اإلافػٌى به؟أهشم محمذ خالًذا، فىصب خالذا، غشفذ أن خالذا : وغىذما كا  هى اإلاىشِبم الفاغل أو اإلاىشَب

. للمفػٌى به والىصب للفاغل أم للمفػٌى به؟، اإلاىشم اإلافػٌى به، ألن الفخحت غالمت هصب، دليل هصب
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 ،م، فأفصحذ اإلاػنى، بييذ لىا اإلاػنى  فلهزا لى فهزه الحشهت الضمت أغلمخىا باإلاىشِبم، والفخحت أغلمتها باإلاىشَب

، لى أساد أن ًخصشف في الىالم، فلاٌ: كاٌ هزا اللائل ، لػشفىا اإلاىشِبم : أهشم خالًذا محمذٌب أهشم خالذا محمذٌب

م اإلافػٌى به . الفاغل مً اإلاىشَب

 ،م اإلافػٌى به، وئن جلذم  ومحمذ وػشف أهه اإلاىشِبم الفاغل وئن جأخش فخالذا لىحىد الفخحت وػشف أهه اإلاىشَب

لىحىد الضمت، هزه ولماث مػشبت واضحت ئغشااها واضح فلهزا حاص للمخيلم الػشبي أن ًخصشف فيها بالخلذًم 

. والخأخير، ألن مػىاها واضح، جلذًمها جأخيرها ما ًضش

 ومهما حغير ؤلاغشاب ال ًخغير الىعش، مػنى وهي اظم ئشاسة مبني غلى الىعش، " هإالء: "وأما اإلابيياث كلىا مثل

رلً أن الىعش في هإالء ليغ له غالكت بالحىم ؤلاغشابي، بل هى مجشد حشهت لعان ألضمىها الػشب لهزه 

اليلمت، لهزه الحشواث التي غلى اإلابيياث ال حعمى غالماث، ألنها ال حػلم بالحىم ؤلاغشابي، وئهما حعمى حشواث، 

لزلً لى كلذ هإالء حػشف أهه فاغل أو مفػٌى به؟ حػشف أن حىمه الشفؼ أو ألنها مجشد حشواث لعان، 

الىصب أو اللش، حتى اللش ما ًذٌ غليه؛ ألهه ال ًذٌ غلى الشفؼ وال ًذٌ غلى الىصب وال ًذٌ غلى اللش؛ ألن 

الحشهت ال غالكت لها باألحيام ؤلاغشابيت، هي حشهت مالصمت، فمػنى رلً أهه ال ًصح أن جأخز ئغشااها مً 

ب غىذما ٌعمؼ اليلماث اإلابييت ال ًأخز ئغشااها 
َب
لفظها، لفظها ال ًذٌ غلى ئغشااها، اإلاخيلم غىذما ًخيلم اإلاخاظ

ذ، البذ أن ٌػشف اللملت، واإلاػاوي الذاخلت  وال ًأخز مػاهيها في اللملت مً لفظها، ال، ًحخاج ئلى ش يء أٍص

. غليها، ليي ٌػشف الفاغل مً اإلافػٌى به

  
ً

ه أًًضا مً اإلابيياث، : لى كلذ مثال ه مخخىم بٍى ه، ظىػشف أن هإالء مً اإلابيياث، وظيبٍى أهشم هإالء ظيبٍى

ه، مً الفاغل  ه، دخل غليىا داخل فلاٌ أهشم هإالء ظيبٍى هالهما مبني غلى الىعش، ظيب أهشم هإالء ظيبٍى

م،  .  الهل وػشف رلً مً اللفظ؟اإلاىشِبم واإلافػٌى به اإلاىشَب

م مً مارا؟  مً ش يء خاسج اللفظ، مً جشجيب الىالم، جشجيب اللملت، وػشف الفاغل اإلاىشِبم واإلافػٌى به اإلاىشَب

فاإلاخلذم هى الفاغل، ألن ألاصل في الفاغل أن ًخلذم، واإلاخأخش هى اإلافػٌى به ألن ألاصل في اإلافػٌى به أن 

. ًخأخش

. غشفىا اإلاػنى ال مً ألفاظها، ألن ألفاظها ليعذ مػشبت، أي ليعذ مىضحت لألحيام، ليعذ بيىت واضحت

، فلاٌ ه هإالء، لىىا هفهم أن : فلى أن هزا اإلاخيلم أساد أن ًخصشف في الىالم هما جصشف ألاٌو أهشم ظيبٍى

م هإالء اإلاخأخش، فان كاٌ ال أها أسدث أن أكذم اإلافػٌى  ه اإلاخلذم، واإلافػٌى به اإلاىشَب الفاغل اإلاىشِبم هى ظيبٍى

، كلىا له هىا ما ًجىص، هزه ولماث غامضت،  به وأؤخش الفاغل هما فػل ألاٌو في كىله أهشم خالذا محمذٌب

ليعذ ولماث مػشبت واضحت، فارا كذمذ وأخشث ألبغ الىالم، ألنها ولماث غير واضحت، فحييئز ًجب أن 

. جلتزم ألاصل أن جلذم الفاغل وأن جإخش اإلافػٌى به

. بخالف اليلماث الىاضحت فلً أن جخصشف ألنها جذٌ غلى مػاهيها جلذمذ أم جأخشث

  ين بين اإلاػشباث، هزه هزا مػنى مػشب، وهزا مػنى مبني، فيان مً الحم والػذٌ وؤلاهصاف أن ًفشق الىحٍى

اليلماث الىاضحت التي هأخز ئغشااها مً لفظها، جذٌ غلى اإلاػنى مباششة، مً اليلماث اإلابييت التي ال جذٌ غلى 

. ئغشااها، وهزا الزي فػلىه، ميزوا بين اإلاػشباث واإلابيياث في أحيام ومصعلحاث غذة
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ول هزا الىالم الزي كلخه في حػٍشف اإلاػشب وحػٍشف اإلابني، وفائذة اإلاػشب وفائذة اإلابني، هزا لفهم الظاهشة 

. لىىه ال ًمىً أن ًميز اإلاػشباث غً اإلابيياث

 كلىا هزا ضشوسة، ول ولمت في اللغت الػشبيت البذ أن حػشف هي مػشب أم هيف هميز اإلاػشباث غً اإلابيياث؟ 

 .مبني

م الحصش والػذ والاظخلصاء، البذ أن هخدبؼ ول اليلماث اإلاػشبت في اللغت  الخمييز بينهما ال ًيىن ئال بعٍش

. الػشبيت ووػشف أنها مػشبت، وهخدبؼ ول اليلماث اإلابييت في اللغت الػشبيت ووػشف أنها مبييت

لت للخمييز بين اإلاػشباث واإلابيياث غير هزه . ال ظٍش

  ،لعان " فلهزا البذ أن جأجىا بىخاب البذ أن هحصش حميؼ اإلاػشباث وحميؼ اإلابيياث،ئرن مارا ظىفػل آلان

خمعت غشش مجلذا أو أسبػت غشش مجلذا، زم هحىم غلى ول ولمت مػشب مبني، مػشب مبني، زم " الػشب

. جحفظىهه، ليي جميزوا بين اإلاػشب واإلابني

 ذون أن جخيلمىا الىحى، أو جىصشفىن؟  ما سأًىم؟ جٍش

م بين اإلاػشباث واإلابيياث  ين، واهىا أسأف بىا مً رلً، احتهذوا وضبعىا ول هزه اإلاعألت، الخفٍش هلل دس الىحٍى

ً أو زالزت أظعش، ميزوا ول اليلماث في اللغت الػشبيت، هزا غىذما هلٌى غلم،  بأظعش كليلت، ميزوها بععٍش

.  هىزا ًيىن الػلم

ئال أن جمييز اإلاػشباث واإلابيياث، الضشوسة الثاهيت ظىحخاج فيها ئلى الضشوسة ألاولى، الخمييز بين أهىاع اليلمت 

الاظم والفػل والحشف؛ ألن الىحى هما كلىا مً كبل هى غلم جشاهمي، البذ أن جفهم العابم ليي هفهم ما 

لت . بػذه، وجفهم ألاٌو والثاوي ألن الثالث مىبني غليهما، وهىزا حتى ًيخهي الىحى اهزه العٍش

مً كبل ميزها ألاظماء وغشفىاها بػالماث مميزة، وهزلً الحشوف، وهزلً ألافػاٌ بأهىاغها الثالزت، ميزها 

. اإلااض ي وميزها اإلاضاسع، وميزها ألامش، ظيعخفيذ مً هزه الضشوسة آلان

 هبدأ بالحسوف : 

 ،مبييت غلى حشواث أواخشها، حعمؼ الحشف والحشهت التي في آخش الحشف مبييت غلى مارا؟ الحشوف ولها مبييت 

وجلٌى ئن هزا الحشف مبني غلى هزه الحشهت، حشوف اللش حشوف الىصب حشوف اللضم حشوف الىذاء 

. حشوف الػعف، الحشوف الىاسخت، ول الحشوف مبييت غلى حشواث أواخشها

  ًْ .  حشف حش مبني غلى العيىن م

 حشف اظخفهام مبني غلى العيىن هل  .

 ف مبني غلى الفخحشىف .  حشف حعٍى

 حشف حش مبني غلى الضممىر  .

 الالم حشف حش مبني غلى الىعشالكخاب لزيد  .

 الىاو حشف غعف مبني غلى الفخحجاء محمد وخالد  .

 ًا حشف هذاء مبني غلى العيىن يا محمد  .

 الىىن حشف جىهيذ مبني غلى الفخحاذهبن  .
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 هىذ الخاء حشف جأهيث مبني غلى العيىن، وهىزاذهبت  .

 ول الحشوف مبييت غلى حشواث أواخشها .

 هيخقل إلى ألافعال :

. ألافػاٌ ميزها بين أهىاغها اإلااض ي وألامش واإلاضاسع

 هبدأ باإلااض ي :

 شي أن رهش أهه مبني وله، والحشوف شي أهه مبني غلى الفخح لىً مبني غلى مارا؟، اإلااض ي ظبم للحٍش  رهش الحٍش

مبني " رهبىا"مبني غلى الفخح، و " رهب"الظاهش أو اإلالذس، وششحىا رلً مً كبل وال حاحت إلغادة ما كلىاه، فـ 

. مبني غلى الفخح اإلالذس" دعى"مبني غلى الفخح اإلالذس، و " رهبذ"غلى الفخح اإلالذس، و 

 ثم هيخقل إلى فعل ألامس :

 شي وأشاس ئلى أهه مبني أًًضا وله، ول أفػاٌ ألامش مبييت شي غلذ باًبا رهش الحٍش ، وغشفىا مً كبل ألن الحٍش

، أو غلى حزف غلى حشف الػلت ئرا وان "ارهب" "ألفػاٌ ألامش، وبين أن أفػاٌ ألامش جبنى ئما غلى العيىن مثل

ً "ارهبىا"مثل : ، أو غلى حزف الىىن ئرا وان في مضاسغه الىىن "اخش"، و "اسم"، و "ادع"مػخل آلاخش، هـ  ، مِب

ً " ارهبا"، أو "ًزهبىن " ً " ارهبي"، أو "ًزهبان"مِب . ، فيبنى غلى واحذ مً هزه الثالزت"جزهبين"مِب

  ،ا ًلعم اليلماث كعمين آلان غشفىا أن الحشوف ولها مبييت، واإلااض ي وله مبني، وألامش وله مبني
ً
زم هضؼ خع

. وظميىاه في الذسط اإلااض ي خغ ؤلاغشاب؛ ألن ما كبله هما سأًخم وله مبني ليغ فيه ش يء مػشب

  وهزه الثالزت هما غشفىا في ألاحيام ؤلاغشابيت، ال ًذخلها ش يء مً ألاحيام ؤلاغشابيت، ال سفؼ وال هصب وال حش وال

لاٌ في حىمها ؤلاغشابي ال محل له مً ؤلاغشاب . حضم، ٍو

  لت ئغشاب ما كبل خغ ؤلاغشاب، ٌػني غلى الحشوف لت ئغشااها، غلى ظٍش وجيلمىا في الذسط اإلااض ي غلى ظٍش

. واإلااض ي وألامش

 قلىا لها ثالثت أزكان  :

  أن هزهش هىغها، :السرً ألاول ٌ ا هلى
ً
، وئن "فػل ماض ي"، وئن واهذ ماضًيا "حشف هزا: " ئن واهذ حشف

". فػل أمش"واهذ أمًشا، 

  ًالتي فصلىاها كبل كليل ودسظىاها بالخفصيلهزهش حشهت البىاء :الثاوىالسر  .

  ًزم هلٌى في بيان حىمها ؤلاغشابي ال محل له مً ؤلاغشاب :الثالثالسر .

 مارا بلي بػذ خغ ؤلاغشاب؟ بلي اإلاضاسع والاظم .

 اإلاضاسع والاظم ًحخاج أن هميز بين اإلاػشباث منهما واإلابيياث .

 فىبدأ آلان بالفعل اإلاضازع :

 ذ أن أكذم مػلىمت، هي أهم مػلىمت في ؤلاغشاب . وكبل أن هبذأ ببيان اإلاػشباث واإلابيياث مً اإلاضاسع والاظم أٍس
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الحشوف واإلااض ي وألامش اهتهيىا مً ئغشااهم، وغشفىا مارا هلٌى في ئغشااهم، آلان هخيلم غً ئغشاب اإلاضاسع 

. والاظم

ظىػشف أن اإلاضاسع بػضه مػشب وبػضه مبني، والاظم هزلً بػضه مػشب وبػضه مبني، وظىفصل الىالم 

. في رلً بػذ كليل ئن شاء هللا

  ين واإلاػشبين بين اإلاػشب مً ألاظماء واإلاضاسع، واإلابني مً ألاظماء واإلاضاسع أهً مؼ أهم فشق غىذ الىحٍى

 ٌ ". مشفىع، مىصىب، مجشوس، مجضوم: "اإلاػشب جلى

 ٌ . ، وظىػشف ظبب رلً"في محل سفؼ، في محل هصب، في محل حش، في محل حضم: "ومؼ اإلابني جلى

مشفىع، : هزه اإلاػلىمت كذمىها مً آلان، ولما واهذ اليلمت مضاسًغا مػشًبا أو اظًما مػشًبا، هلٌى في ئغشابه

. مىصىب، مجشوس، مجضوم

 في محل سفؼ، في محل هصب، في محل حش، في : وئرا واهذ اليلمت مضاسًغا مبيًيا أو اظًما مبيًيا، هلٌى في ئغشابه

. محل حضم

 {وال هلٌى هزا في ما كبل خغ ؤلاغشاب} .

ال، ما كبل خغ ؤلاغشاب الحشوف اإلااضيت ألامش غشفىا أنها ال ًذخلها حىم ئغشابي، ال سفؼ، وال هصب، وال حضم، 

هزه ما ًذخلها حىم ئغشابي، .. هيف جلٌى مشفىع؟ مشفىع ٌػني حىمها الشفؼ، ما ًذخلها الشفؼ، في محل سفؼ،

 ٌ . ال محل لها مً ؤلاغشاب: جلى

  ،اإلاضاسع مػشب أم مبني؟وػىد آلان ئلى اإلاضاسع  

 ،فارا كلىا أن ألاهثر في اإلاضاسع بػضه مػشب وبػضه مبني، ألاهثر في اإلاضاسع أهه مػشب، وال ًبنى ئال في حالخين 

ٌ أهه مخغير بخغير ؤلاغشاب، ٌػني أهه مخغير أم زابذ؟أهه مػشب،  : محمذٌب ًزهبُب مبىًشا، وفي الىصب:  في الشفؼ جلى

محمذٌب لم ًزهبْب مبىًشا، ًزهبُب مضاسع مشفىع، لم ًزهبَب مضاسع : محمذٌب لم ًزهبَب مبىًشا، وفي اللضم

. مىصىب، لم ًزهبْب مضاسع مجضوم

  في - ئن شاء هللا-ألاظفاٌ ًزهبىن، وألاظفاٌ لً ًزهبىا، وألاظفاٌ لم ًزهبىا، ظىػشف غالماث ؤلاغشاب

. جشفؼ بببىث الىىن، وجىصب وججضم بحزف الىىن ألابىاب اللادمت، هزه مً ألافػاٌ الخمعت، 

  ٌ  : "في الشفؼ غىذما لم ًخلذم هاصب وال حاصم، ًلى
ٌ " ألاظفاٌ ًزهبىنَب مضاسع مشفىع، : بببىث الىىن، هلى

. وغالمت سفػه زبىث الىىن 

 "ألاظفاٌ لم ًزهبىا" ، ٌ . مىصىب وغالمت هصبه حزف الىىن : هزا مىصىب؛ ألهه معبىق بىاصب، هلى

  ،هزا مجضوم؛ ألهه معبىق بجاصم، ئرن مضاسع مجضوم، وغالمت حضمه حزف الىىن ألاظفاٌ لً ًزهبىا .

  ،مشة زبدذ الىىن، ومشة حزفذ الىىن، مخغير أو حغير، حغير الفػل أم لم ًخغير آخشه؟ًزهبىن، ًزهبىا، ًزهبىا 

  :، ألارثر في اإلاضازع أهه معسب، وال ُيبنى إال في حالخينزابذ؟ مخغير، مػشب أو مبني؟ مػشب

 ئرا اجصلذ به هىن اليعىة، فيبنى غلى العيىن،  :الحالت ألاولى 

 ئرا اجصلذ به هىن الخىهيذ، فيبنى غلى الفخح :الحالت الثاهيت  .
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 هىن اليعىة هي هىن مفخىحت، حػىد ئلى ئرا اجصلذ به هىن اليعىة ًبنى غلى العيىن، :الحالت ألاولى 

اليعىة ًزهبن، العالباث ًذسظً، الىالذاث ًشضػً، العياساث ًىعللً، : حمؼ مإهث، هلىلً

.  وهىزا

 ًالعالباث ًذسظً، هزا فػل مضاسع، وهى ًذسط مخخىم بالعين، اجصلذ به هىن اليعىة، هىن اليعىة : فلىل

مً الضمائش، وئغشااها هىا فاغل، والىالم هىا آلان غلى الفػل اإلاضاسع، مؼ ئغشاب الفػل اإلاضاسع، العالباث 

. ًذسظً

 وحىاصمه  هل ظبم اإلاضاسع بجاصم؟ أن، ولً، ووي، وئرن،: وهىاصب اإلاضاسع هل ظبم اإلاضاسع ًذسط بىاصب؟

. لم، وإلاا، والم ألامش، وال الىاهيت، وأدواث الششط اللاصمت، ال: خمعت

  حىمه الشفؼما حىمه هىا الشفؼ أم الىصب أم اللضم؟ . 

  الضمت: غالمت الشفؼ ألاصليتما غالمت الشفؼ؟ . 

   هل الفػل هىا كبل غالمت الشفؼ الضمت؟

  ًَب ِب
ّب
ى ؟ ظُب ًَب

ِب
ّب
ى ، أم ظُب ًَب . ال، ًذسظ

  هيخلل ئلى الىصب، العالباث لً ًذسظً، لً هاصب، ئرن فاإلاضاسع بػذها حىمه الىصب، وغالمت الىصب

ًَب هل كبل اإلاضاسع هىا فخحت غالمت الىصب؟ألاصليت الفخحت،  ِب
ّب
ى .  ال، وئهما ظُب

  ،ًهل ظاهً ألهه مجضوم؟ أم هأحي ئلى اللضم، العالباث لم ًذسظً، هزا ظبم بجاصم، والفػل هىا أًًضا ظاه

 هفغ العيىن في الشفؼ والىصب؛ ألن اإلاضاسع ئرا اجصلذ به هىن هفغ العيىن اإلاىحىد في الشفؼ والىاصب؟

.  زابذما مػنى ًبنى؟ زابذ أو مخغير؟اليعىة، فاهه ًبنى غلى العيىن، 

 زبذ غلى مارا؟ زابذ، الفػل هىا مؼ هىن اليعىة زابذ أم مخغير؟ ٌ أن اإلاضاسع ئرا :  غلى العيىن، فىلى

بنى غلى العيىن، ٌػني ًثبذ غلى العيىن، والعيىن حييئز ال غالكت لها  ًُب اجصلذ به هىن اليعىة فاهه 

.  باإلغشاب، وئهما هي حشهت بىاء

 هل جزهبن، ال جزهبن، هل جزهبن:  هلىلًئرا اجصلذ اها هىن الخىهيذ، :الحالت الثاهيت .

  هل حشف اظخفهام، وجزهبن غباسة غً الفػل جزهب اإلاخخىم بالباء، وهىن الخىهيذ، وهي هىن مشذدة، أو هىن

.  ظاهىت، مشذدة للخىهيذ اللىي، وظاهىت للخىهيذ الخفيف

 هل جزهبن، مارا وضػىا غلى آخش الفػل وهى الباء في جزهب؟ هل جزهبن، وضػىا فخًحا، الفػل هىا : ئرا كلذ

هل ظبم بىاصب أن لً وي ئرن؟ ال،  ولم ٌعبم بجاصم، ألن هل اظخفهاميت ليعذ مً الىىاصب وال مً 

اللىاصم، ئرن ما حىم اإلاضاسع هىا؟ الشفؼ أم الىصب أم اللضم؟ لم ٌعبم بىاصب وال بجاصم، فحىمه حييئز 

حَب  خِب
ُب
. الشفؼ، ومؼ رلً لم ًلبل غالمت الشفؼ الضمت، بل ف

  هأحي ئلى اللضم، ال جزهبن، ال هاهيت، ال الىاهيت، وال الىاهيت مً حىاصم اإلاضاسع، ئرن فالفػل جزهب ما حىمه

هىا الشفؼ أو الىصب أو اللضم؟ اللضم، وغالمت اللضم ألاصليت العيىن، ومؼ رلً لم ٌعىً الفػل هىا، وئهما 

بلي مفخىًحا، في الشفؼ مفخىح، وفي اللضم مفخىح، فذٌ غلى أن الفخح حييئز فخحت بىاء، وال غالكت لها 

. باإلغشاب
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  ئرن بالفػل اإلاضاسع ئرا اجصلذ به هىن اليعىة أو هىن الخىهيذ، فاهه حييئز ال ًلبل غالماث ؤلاغشاب، بل

.  ًلضم حالت واحذة، فييخلل حييئز مً ئغشاب ئلى البىاء

 ال جلػب، ال هاهيت حاصمت، وجلػب فػل مضاسع حىمه اللضم، : لى كلىا ٌ مضاسع مجضوم، أم مضاسع في : هلى

محل حضم؟  

ٌ : ، كلىا كبل كليلمجضوم ٌ هىا مػشب أم مبني؟مجضوم، واإلابني في محل حضم، : اإلاػشب جلى :  مػشب، هلى

مضاسع مجضوم، وغالمت حضمه العيىن، لىً ال جلػبن، ال أًًضا حاصمت، فاللضم وكؼ غلى الفػل، ئال أن الفػل 

. مبني، ٌػني ال ًلبل غالمت اللضم، مػىاه مبني ٌػني ًلضم حشهخه، وال ًلبل غالمت ؤلاغشاب

   فالفػل حييئز مجضوم أو في محل حضم؟

 ٌ ٌ : هلى مجضوم؛ ألهً ئرا كلذ مجضوم، فلذ حىمذ غليه بأهه مػشب، : مضاسع في محل حضم، وال ًصح أن هلى

.  كبل غالمت ؤلاغشاب، والصحيح أهه مبني، وليغ مػشًبا

.  ألاشماء           

   ألاظماء مػشبت أم مبييت؟

.  وأهثر الىحى ًذوس غلى ألاظماء، فاألصل وألاهثر في ألاظماء أنها مػشبتألاظماء بػضها مػشب، وبػضها مبني،

 ٌ ، : جلى ، الللىطَب ، حالًعا، حالغٍب الللىطُب ، البابِب مخغير، حالغٌب ، البابَب ، محمًذا، محمذٍب مخغير، البابُب محمذٌب

، أًًضا مػشب مخغير، فاألصل في ألاظماء أنها مػشبت ٌِب ، ألاظفا ٌَب ، ألاظفا ٌُب ، أظماء مخغيرة، ألاظفا . الللىطِب

 ؟ : مارا هلٌى في ظافش محمذٌب

  ،مشفىع أو في محل سفؼ؟محمذٌب فاغل 

  ٌ . فاغل مشفىع، وغالمت سفػه الضمت: مشفىع ألهه مػشب، هلى

 ظافش اإلاهىذظىن : لى كلذ .

  ٌ فاغل : فاغل مشفىع، ألهىا هلٌى اإلاهىذظىن اإلاهىذظين، حغير، مخغير مػشب، لىً ظافش اإلاهىذظىن، هلى

. مشفىع، وغالمت سفػه الىاو، هما ظيأحي ألهه حمؼ مزهش ظالم

 م، الفاغل أو اإلافػٌى به؟ مفػٌى به، ئرن : ولى كلذ في الىصب م؟ اإلاىشَب أهشمذ محمًذا، محمًذا اإلاىشِبم أم اإلاىشَب

. مفػٌى به مىصىب أو في محل هصب؟ مفػٌى به مىصىب، وغالمت هصبه الفخحت؛ ألهه مػشب

 أهشمذ اإلاهىذظين، مفػٌى به مىصىب، وغالمت هصبه الياء .

 غلى حشف حش، ومحمذٍب اظم مجشوس أو في محل حش؟ مجشوس وغالمت حشه الىعشة وهىزا ، .  ظلمذ غلى محمذٍب

  واإلابني في ألاظماء فشع كليل، ألاظماء اإلابييت كليلت؛ ألنها خالف ألاصل، ألاصل في ألاظماء ؤلاغشاب، فاألظماء

اإلابييت غششة أظماء، البذ مً حفظها، أو غلى ألاكل اظخظهاسها، واإلاشاد باالظخظهاس، أنها ئرا وسدث غليً 

. حػشف أنها مً ألاظماء اإلابييت، ليي حػاملها مػاملت اإلابيياث

 .ألاشماء اإلابييت          



10 

  الضمائش ولها، : شم اإلابني ألاول 

 ،كذ جيىن مىفصلت، هأها، وهحً، وأهذ، وهى، وئًاي، وئًان، وكذ جيىن مخصلت، وىاو  الضمائش ولها مبييت 

والضمائش ولها مبييت، ٌػني أن اللماغت في رهبىا، وجاء اإلاخيلم في رهبذ، وهىىن اليعىة في ًزهبن وهىزا، 

 .في محل سفؼوهلٌى في ئغشااها حييئز مشفىع أو في محل سفؼ؟ حشواتها ال غالكت لها باإلغشاب، 

  في محل هصبمىصىب أو في محل هصب؟. 

 في محل حش مجشوس أو في محل حش؟. 

  
ً
، محمذٌب فاغل مشفىع، وغالمت سفػه الضمت، لى كلذ: لى كلذ مثال ، مً الزي فػل : رهبذ محمذٌب رهبذُب

ول اظم دٌ : الزهاب؟ مً الزاهب؟ اإلاخيلم، أًً اإلاخيلم في اللملت؟ الخاء، جاء اإلاخيلم، هزه جاؤه، والفاغل

. غلى مً فػل الفػل

 لىً فاغل مشفىع، أو فاغل في محل سفؼ؟فاغل، :  فاغل، هلٌى في ئغشااهاما ئغشاب الخاء؟ 

 فاغل في محل سفؼ، مبني غلى الضم .

 رهبىا، أغشب واو اللماغت .

  فاغل في محل سفؼ مبني غلى العيىن .

  
ً
؟أحب محمًذا، : لى كلذ مثال   محمًذا فاغل أو مفػٌى

  ،أغشب واف اإلاخاظب في أحبً؟  مفػٌى به مىصىب، وغالمت هصبه الفخحت، لىً أحبً، واف اإلاخاظب

  ،ذ ؤلاغشاب ٌ فاغل أو مفػٌى به؟أٍس مفػٌى به في محل هصب، مبني غلى الفخح، ولى :  مفػٌى به، لىً هلى

 ٌ ، أغشب الياف، مفػٌى به في محل هصب أو مىصىب؟ في محل هصب؛ : هىذ جخاظب أهنى، هىذ جلى ًِب أحب

. ألهه ضمير مبني، مفػٌى به في محل هصب مبني غلى الىعش

  ،ًِب هعش ًَب فخح، أحب ًِب ضمير حغيرث الحشهت أو ما حغيرث؟أحب ًَب هزا ضمير، أحب  حغيرث، لىً الياف، أحب

ًِب  خح ألهه إلازهش، ال ألهه مىصىب، أحب
ُب
ًَب ف ش؟ ألهه مجشوس؟آخش، أحب  ال، ألهه مإهث، ٌػني الفخح واللش إلاارا حُب

.  هىا ال غالكت لهما باإلغشاب، لىً للخزهير والخأهيث شأن آخش

 أظماء ؤلاشاسة، ظىي اإلاثنى، : شم اإلابني الثاوي  

 ظىي اإلاثنى، : ظبم أن ششحىا أظماء ؤلاشاسة، هزا وئخىاهه، هزا، وهزه، وهزان، وهاجان، وهإالء، كلىا

. أخشحىا هزان وهاجان، مارا بلي مً أظماء ؤلاشاسة؟ هزا، وهزه، وهإالء

 ،في محل فاغل مشفىع أو في محل سفؼ؟ حاء هزا؟: مارا جلٌى في أظماء ؤلاشاسة ولها مبييت غلى حشواث أواخشها 

. سفؼ مبني غلى العيىن 

  ٌ هإالء اظم مجشوس، : حاء هإالء، الزي ما ًفشق بين اإلاػشب واإلابني، ٌغشه لفظ اليلمت، وحغشه الحشهت، فيلى

إلاارا مجشوس؟ ألن هزه الحشهت حشهت ئغشاب، غالمت ئغشاب، ألهه ال ًفشق بين اإلاػشباث واإلابيياث، ال، هزه 

ئرن ما مبني، اإلابني ال جأخز ئغشااها مً لفظها، وئهما جىظش ئلى حملتها، حاء هإالء، هإالء الزًً فػلىا اإلاجيء، 

. في محل سفؼ مبني غلى الىعشئغشااهم؟ فاغل، مشفىع أو في محل سفؼ؟ 
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 ٌمػشب، مػشب ٌػني مخغير أم زابذ؟ مخغير، وهاجان مػشب أو مبني؟ ظىي اإلاثنى، ٌػني أن اإلاثنى هزان : كا

حاء هزان، وأهشمذ هزًً، وظلمذ غلى هزًً، وحاءث هاجان، وأهشمذ هاجين، وظلمذ : جلىلىن في الشفؼ

اء، صحيح مػشب . غلى هاجين، مخغير، سفؼ ألف ٍو

 حاء هزان؟: هيف وػشب ٌ فاغل مشفىع، وغالمت سفػه ألالف واإلاثنى، وأهشمذ هزًً، مفػٌى به :  هلى

.  مىصىب، وغالمت هصبه الياء، وظلمذ غلى هزًً، اظم مجشوس، وغالمت حشه الياء

 ألاظماء اإلاىصىلت،: كاٌ : شم اإلابني الثالث 

  ذ باألظماء اإلاىصىلت؟ .   الزي وئخىاهه، الزي، التي، واللزان، واللخان، والزًً، والالحي، والالئيمارا هٍش

 ٌظىي اإلاثنى، أخشج اللزان واللخان، ًبلى الزي، والتي، والزًً، والالحي، والالئي، هزه مبييت غلى حشواث : كا

 ٌ .  فاغل في محل سفؼ مبني غلى العيىن ما ئغشاب الزي؟حاء الزي أحبه، : أواخشها، جلى

 حاء الزًً أحبهم، الزًً فاغل في محل سفؼ مبني غلى الفخح .

  ،في محل حش، مبني غلى الفخحوالزًً اظم مجشوس أو في محل حش؟ظلمذ غلى الزًً أحبهم، غلى حشف حش  .

 ٌحاء اللزان :  مػشب؛ ألنهما مخغيرجان، جلٌى في الشفؼئرن فاللزان واللخان مػشب أو مبني؟ظىي اإلاثنى، : كا

. ظلمذ غلى الزًً أحبهما: أهشمذ اللزًً أحبهما، وفي اللش: أحبهما، وفي الىصب

 ٌػشب ئغشاب اإلاثنى، حاء اللزان، فاغل مشفىع، وغالمت سفػه ألالف .

 ظلمذ غلى اللزًً، غلى حشف حش، واللزًً اظم مجشوس، وغالمت حشه الياء .

 رهبذ الػششة وما حاءث الخمعت .

 أظماء الاظخفهام : شم اإلابني السابع. 

 مً أبىن؟ وما ما  هل، والهمضة، ومً،: أظلىب غشبي مشهىس مػشوف، وله أدواث هثيرة، مثل: الاظخفهام

.  ئلى آخشهاظمً؟ وهم مالً؟ ومتى حعافش؟ وأًً حعىً؟

  ،هيف وػشب هل  ولها أظماء ئال هل والهمضة، فهل والهمضة حشفان، أظماء أم حشوف؟أدواث الاظخفهام

 ما كبل خغ ؤلاغشاب، ٌػني ئغشااهما زابذ ما والهمضة؟ ئغشاب ما كبل خغ ؤلاغشاب؟ أو ما بػذ خغ ؤلاغشاب؟

. ًخغير، هل دائًما حشف اظخفهام مبني غلى العيىن ال محل له مً ؤلاغشاب

  الهمضة حشف اظخفهام، مبني غلى الفخح، ال محل له مً ؤلاغشاب، دائًما ئغشااها هىزا، وبليت ، أرهب محمذٌب

.  ئرن حػشب ئغشاب ألاظماء ما بػذ خغ ؤلاغشاب. أدواث الاظخفهام أظماء

  ٌ ٌ : ًلى ، جلى
ً
، أي أًًضا جأحي اظخفهاًما، فأهذ في مً مثال  مً أبىن؟: ول أظماء الاظخفهام مبييت ئال أيٌب

 مً مً أبىن؟ مبخذأ، مً غىذ؟ ظيىن، بمً معبىكت بحشف حش، بمً جمش؟ ظيىن، مً غىذن؟ظيىن، 

.  مً مفػٌى به ملذم، ومؼ رلً لضمذ العيىن مً جحب؟خبر ملذم، 

 الباء حشف حش، ومً اظم اظخفهام، في محل حش مبني غلى العيىن بمً جمش؟: مارا هلٌى في ئغشاب  .

 مً مبخذأ مشفىع أو في محل سفؼ؟ مً غىذن؟ ٌ  أيُّ سحلٍب : في محل سفؼ، مبني غلى العيىن، ئال أي، جلى

ِب سحلٍب جمش؟ 
. اظخفهام، لىنها جلبل غالماث ؤلاغشابغىذن؟ أيَّ سحلٍب جحب؟ بأيّب
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. أيُّ سحلٍب غىذن، مبخذأ مشفىع، وغالمت سفػه الضمت: في الشفؼ

. أيَّ سحلٍب جحب؟ أيَّ مفػٌى به، ملذم مىصىب، وغالمت هصبه الفخحت: في الىصب

ِب سحلٍب جمش، الباء حشف حش، وأي اظم مجشوس، وغالمت حشه الىعشة
.  بأيّب

  وئغشاب أظماء الاظخفهام ًحخاج ئلى ش يء مً الترهيز، وكذ جيلمذ غلى ئغشااها في ششحي للمىظأ، في بيان

لت ؤلاغشاب، وهى مىحىد في ؤلاهترهذ . ظٍش

 أظماء الششط : شم اإلابني الخامض. 

  ،ئال فال، وله أدواث ،الششط أظلىب غشبي مشهىس، أهذ جشجب شيًئا غلى ش يء، ئن حذر ألاٌو حذر الثاوي

ئن، ئن ججتهذ جىجح، مً ًجتهذ ًىجح، مهما ججتهذ جىجح، أي ًجتهذ ًىجح، متى حعافش حعخفذ، :  مثلهثيرة،

أًً حعىً أظىً بجىاسن، ظبًػا فيه حشابه بين أدواث الششط والاظخفهام، والفاصل بينهما اإلاػنى، ئن وان 

ا فهزا ششط، مً ًجتهذ ًىجح
ً
. اإلاػنى اظخفهاًما فهي اظخفهام، مً أبىن؟ وئن وان اإلاػنى ششظ

 ولها أظماء ئال ئن وئر ما، حشفانأدواث الششط أظماء أم حشوف؟  .

  هيف وػشف ئن وئر ما؟

 ئغشاب الحشوف، ئن ججتهذ جىجح، ئر ما ججتهذ جىجح .

  ٌ ئن وئر ما حشف ششط، مبني غلى العيىن، ال محل له مً ؤلاغشاب، وبليت أدواث الششط أظماء، حػشب : جلى

ا بحشف حش، وهىزا
ً
 معلًلا، معبىك

ً
 به، مفػىال

ً
. أغشاب ألاظماء، مبخًذا خبًرا، مفػىال

  ٌ . مً ًجتهذ ًىجح، مً مبخذأ، ومؼ رلً ظاهً: جلى

 مً جحب أحب، مً مفػٌى به ملذم .

  ٌ مً اظم ششط، مبني غلى : بمً جمش أمش، معبىكت بحشف حش، ومؼ رلً ظاهىت، الشفؼ والىصب واللش، جلى

. العيىن، في محل سفؼ، في محل هصب، في محل حش

  ٌ ا، جلى
ً
. أيُّ ظالبٍب ًجتهذ ًىجح، مبخذأ مشفىع، وغالمت سفػه الضمت: ئال أي، فهي أًًضا جأحي ششظ

 أيَّ سحلٍب جحب أحب، أيَّ مفػٌى به مىصىب، وغالمت هصبه الفخحت .

 ِب اظم مجشوس، وغالمت حشه الىعشة
ِب سحلٍب جمش أمش، الباء حشف حش، وأيّب

. بأيّب

 

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وشلم حصليًما رثيًرا إلى يىم الديً

 

 


